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چکیده
در عالم سبکشناسی شعر ما با دو سبک روبرو هستیم سبک دوره و سبک شخصی ،همه شاعران به
نوعی دارای یکی از سبکهای دوره (مثل خراسانی ،عراقی ،هندی و … ) هستند اما فقط عده کمی از
آنها به سبک شخصی که آرزوی هر شاعری است دست یافتهاند .داشتن سبک فردی ،ویژگی هنرمندان
خالق و مبتکر است  .اما همانطور که فقط هنرمندان خالق به سبک شخصی دست پیدا میکنند
کشف این نوع سبک و خصوصاً تعیین مختصات آن نیز کاری خالقانه است و عالوه بر خالقیت سبک
شناس و نگاه تیز او نیاز بمالزمت و همراهی و با آثار مورد نظرش دارد.
در مقاله حاضر ابتدا دیدگاه سبکشناسان ایرانی و غربی را در باب سبک و سبک شخصی مطرح
کردهایم سپس ضمن مشخص کردن طرح کلی سبکشخصی سعدی و علل شکلگیری آن ،کوشیده-
ایم تا مهمترین عناصر تشکیل دهنده سبک فردی او را با نمونههایی معرفی کنیم.
کلمات کلیدی :سبک سعدی ،سبک شخصی ،سعدی ،ابر سبک.
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مقدمه
آنچه مسلم و غیرقابل انکار است این است که سعدی ،عالوه بر سبک عراقی ،صاحب سبک شخصی
) )Individual Styleنیز هست و همین داشتن یک سبک منحصر بفرد و شخصی یکی از مهمترین
عوامل تبدیل او به یکی از چهار ستون ادبیات فارسی و از ماندنیترین چهرهها در کنار فردوسی ،مولوی
و حافظ شده است( .سبکشناسی شعر فارسی )492 ،اما این سبک شخصی چیست و چگونه حاصل
میشود؟ بعنوان مقدمهای برای ورود به بحث همین قدر باید ذکر کنیم که رسیدن به آن آنقدر دشوار
است که فقط تعداد انگشتشماری از شاعران و نویسندگان و بطور کلی هنرمندان میتوانند به آن
دست یابند و از طرف دیگر کشف این نوع سبک و تعیین مختصه یا مختصاتش نیز نیازمند دقت
فراوان یک سبکشناس و انس و الفت وی با اثر مورد نظر است به قول یک سبکشناسی معاصر این
کار فقط کار« سبک شناسان باتجربهای است که عمری دراز با آثار شاعران و نویسندگان خاصی
محشور و مأنوس بودهاند» (کلیات سبکشناسی )77 ،زرینکوب در اشاره به این سبک فردی آن را
«جستجوی چیزی خاص در متن» تعریف میکند.
بنابراین اگر سعدی صاحب یک سبک فردی باشد که هست برای یافتن آن عالوه بر شرایط گفته
شده (مثالً انس و الفت چندین ساله با آثارش یا تالش برای کشف یک مختصه یا مختصات محوری
و …) باید به تکنیکها و شگردهای خاص او هم نظر داشت در ادامه به این مسئله اساسی بیشتر اشاره
خواهیم کرد.
شگرد سعدی برای خلق سبک فردی
بطور کلی باید گفت که دستکاری در زبان و دقت در چگونگی بیان است که در نهایت منجر به خلق
سبک شخصی میشود .محجوب هم در ضمن بحثهای مقدماتی سبکشناسی خود بهمین اعتقاد اشاره
کرده و مینویسد «:بنابراین عنصر اصلی و بنیانگذار سبک ،شکل بیان است» (سبک خراسانی در شعر
فارسی )42 ،سبکشناسان فراوانی بر این مسئله یعنی محوریت زبان در سبک انگشت گذاشتهاند که
در جای خود به دیدگاههای آنها خواهیم پرداخت اما عجالتاً میتوان به نظر سبکشناس برجسته
آلمانی یعنی کارل فوسلر استناد کرد که سبک را عبارت از کاربرد فردی زبان دانسته است (دانشنامه
نظریههای ادبی معاصر )284،به غیر از او ،بوفن عالم طبیعیدان فرانسوی که در باب سبک هم نظراتی
را مطرح کرده است میگوید سبک امری شخصی و غیر قابل انتقال است و آن عین نفس هر کس
میباشد (سبک خراسانی در شعر فارسی )42 ،در تعریف بوفن قسمت مهم و برجسته «عین نفس»
است .سبک جدا از روحیات و باورها و جهانبینی و شخصیت نویسنده نیست .موریه در کتاب
روانشناسی سبکها که به سال  2999نوشته شده از قانونی سخن گفته که مبتنی است بر انطباق
میان روح نویسنده و سبک او (دانشنامه نظریههای ادبی معاصر )284 ،با توجه بهمه این موارد است
که من فکر میکنم میتوان بین سبک سعدی و زبان او یک رابطه منطقی برقرار کرد .سعدی شاعری
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است با زبانی منظم و شستهرفته و البته شوخوشنگ و چابک .یک زبان پویا و زنده که پیوسته در
حال حرکت و تغییر است و این میتواند ارتباط مستقیم با شخصیت و روحیات خود او داشته باشد.
زرینکوب گفته«:از طبع بلند ،سبک عالی برمیاید و از طبع حقیر سبک ضعیف (شعر بی دروغ شعر
بی نقاب )264 ،اگر سبک سعدی یک سبک عالی باشد که بیتردید هست این سبک باید برخاسته
از طبع بلند و ذوق شگرف او باشد.
در کنار این موارد البته نباید از تسلط سعدی بر زبان فارسی و آشنایی او با ظرفیتها و ظرافتهای این
زبان نیز غفلت کرد .بدلیل همین آشنایی سعدی با ظرافتها و ظرفیتهای زبان فارسی است که سبک
او شکل میگیرد .با کمی دقت بر برونه آثار او میتوان بوضوح مشاهده کرد که این شاعر ،تعدادی از
مختصات اصلی سبک فردی خود را از رهگذر نازککاریهای خود برروی زبان ایجاد کرده است بعبارت
دیگر هنر جادوگرانه سعدی آنست که با دستکاریهای بسیار ظریفی میتواند واحدهای زبانی خنثی را
تبدیل به واحدهای سبک دار کند و از هیچ ،همه چیز بیافریند .برای روشن شدن بحث مثالی میزنیم.
در بیت زیر:
تررا آنررکرره دو چشرررم انررتررظررارش بررر در
فررق اسررررت میرران آن کرره یررارش دربر
(گلستان :باب اول )72 :
جدای از فصاحت و شیوایی کالم ،نازک کاری شاعر در استفاده از دو صورت کالمی «بر در» و « در
بر » قابل تأمل و بقول فرمالیستها برجسته است.دو حرف اضافۀ «در» ( مصراع اول) و «بر» ( مصراع
دوم) هیچ مشخصه سبکی ندارند اما در بافت کالم بگونهای مورد استفاده قرار گرفتهاند که تکرارشان
به خلق سبک فردی سعدی کمک کرده است.
علی دشتی با آنکه سبکشناس حرفهای نیست به لطف ذوق ادبی خود متوجه این هنر سعدی یعنی
نازککاری در زبان شده و از آن با تعبیر «ریختهگری بیان» نام برده است« :سعدی برخالف بعضی از
شاعران پیش از خود از قبیل رودکی ،فردوسی ،ناصرخسرو ،خاقانی ،سنایی و … به ابتکار در مضمون
شهره نیست بلکه به ریختهگری بیان و حسن تعبیر و فصاحت شناخته شده است»(قلمرو سعدی،
)89
اصطالح سبک سعدی
سبک را براساس نظرگاههای مختلف به انواعی تقسیم کردهاند مثالً از دید دوره ( )Periodو یا از نظر
سطح ( )Levelیا از دید زبان ( )Languageیا از منظر نویسندگان خاص ()individual authors
( )663:1984:cuddonدر این حالت آخر در ادبیات انگلیسی از سبکهایی مثل سبک چاسری
( )Chaucerianسبک میلتونی ( ،)Miltonicسبک گیبونی (  )Gibbonianو نظیر آنها سخن رفته
است( )Ibid:668بر همین مبنا ،سعدی دارای آنچنان زبان منحصربفردی است که میتوان در کنار
استفاده از نام سبک عراقی برای توجیه سبک او از اصطالح سبک سعدی نیز بهره برد.
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ماتیو آرنولد در خطابههای آکسفورد به نام «در باب ترجمه هومر و آخرین سخنان در باب ترجمه
هومر»
عبارت مشهوری را تحت عنوان سبک عالی یا گرند استایل ( )Grand Styleبرای کسانی چون هومر،
پیندار ،ویرژیل ،دانته و هیلتون بکار میبرد .بنظر وی چنین سبکی وقتی پدید میاید که طبعی واال
دارای قریحه شاعری ،به سادگی یا به شدت با موضوعی جدی برخورد کند ( )Ibid:291پیشنهاد
من آنست که سبک سعدی را نیز بخاطر تمام ویژگیهای آن مثل استحکام ،روانی ،شفافیت و در
نهایت منحصر بفرد بودن ،گرند استایل یا اَبَر سبک نامگذاری کنیم.
یکی از ادبای فرانسوی بنام رمی دو گورمون در باب محال بودن تعریف سبک گفته است که تعریف
سبک مثل آنست که بخواهیم یک کیسه آرد را در یک انگشتانه جای دهیم .این گفته نیز درباره
سعدی و سبک او حقیقتاً با مسمی و معنیدار است .زبان این شاعر یک زبان آبگون و گریزان است
که تعریف و انحصار آن بسیار دشوار مینماید .آهویی است گریزپا که بهیچوجه به دام توجیه و تعریف
در نخواهد افتاد و آنطورکه صائب به مناسبت دیگری گفته انگار از نسیم بهار ساخته شده:
مگر تو را ز نسررریم بهررار سرررراختررهانررد
برره هریرچ حیلرره برره دامم تو در نمیررایی
اما با وجود همه دشواریهایی که در تعیین مختصات دقیق سبک فردی سعدی وجود دارد باز هم
میتوان تا حدودی ساختار عینی و ابژکتیو زبان او را ترسیم کرد و این امر البته بیشتر به مدد مختصات
و ویژگیهای دور زننده سبک او امکانپذیر میشود .مختصاتی که در جاهای مختلف شعر او پیوسته
تکرار میشوند.
سبک سعدی و ادبیت کالم
بلحاظ تئوری باید یادآوری کرد که مختصات سبک فردی سعدی بیشتر بر پایه ابداع()Invention
است تا تقلید .لذا از جهت دیگر میتوان در کنار اصطالح «اَبَر سبک» ،سبک فردی او را سبک ابداعی
نیز نامگذاری کرد .این سبک ابداعی از یکطرف منجر به خلق یک زبان پویا ،گرم و صمیمی میشود و
از طرف دیگر بر ادبیت( )Literarinessکالم او میافزاید .برای توضیح بیشتر ،مطلب را با مثالی پی
میگیریم .همانطورکه میدانیم کاربرد اندر بجای در یا اندرون بجای درون که از مختصات زبانی سبک
خراسانی هستند در عین مختصۀ سبکی بودن بر ادبیت کالم تأثیری ندارند و استفاده آنها در یک
بیت ،سطح اثر را از یک سطح عادی و زبانی یا قول روالن بارت منتقد ساختگرایی فرانسوی از سطح
صفر ( )Zero Styleبه سطح ادبی ارتقاء نمیدهد اما وقتی سعدی میگوید:
بررا آنررکرره دوچشررررم انررتررظررارش بررر در
فررق اسررررت مریرران آنکرره یررارش در بر
(گلستان:باب اول)72:
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نوع استفاده از تعبیرهای «در بر» و «بر در» همانطورکه قبالً هم توضیح داده شده زیبایی کالمیای
خلق میکند که به زبان حیثیت ادبی بخشیده آن را از سطح عادی فراتر میبرد و وارد حیطه ادبیات
میکند.
در این مورد خاص ما بیشتر تمایل داریم که برای توجیه روش سعدی از اصطالح سی.اس.لوئیس
یعنی بدعت شخصی ( )Personal Heresyبهره ببریم .هرچند لوئیس این اصطالح را به مناسبت دیگری
یعنی مخالفت با این باور رایج که شعر میتواند بیان شخصیت شاعر باشد ساخته و بکار برده
( )501:1984:cuddonولی از این نظر که بخش بزرگی از سبک فردی سعدی نه سبک دوره او
ساخته و پرداخته خود اوست و مبتنی بر نوآوریهای او ،میتوان در مجموع سبک فردیاش را نیز نوعی
بدعت شخصی محسوب کرد.
درباره ساختار غزلهای سعدی
مطالعه انتقادی و هدفدار اشعار سعدی معلوم میکند که این شعرها از یک دید کلی و گسترده قابل
تقسیم به دو روش یا دو نوع بیان هستند:
-2حالت اول چیزی است که سبکشناسان به آن« سهل و ممتنع» میگویند :یعنی استفاده از زبانی
بدون پیچش و روان حالتی که عموماً و نه همیشه تمام عناصر تشکیلدهنده زبان مثل اسمها ،صفتها
و فعلها در جای واقعی خود قرار گرفتهاند و محتوا و مضمون هم طبیعی و بدون چالش است نمونه
این حالت در شعر سعدی فراوان است .در جایجای اشعارش میتوان مثالهای فراوانی پیدا کرد از
جمله:
عیررب آنسرررت کرره بر بنررده نمیبخشرررایی
در سررا پای وجودت هنری نیست که نیست
(غزلیات،ج)746 ،4
یا:
مگر کسرریکه به زندان عشررق در بند اسررت
شررب فراق که داند که تا سررحر چند اسررت
(غزلیات،ج)94 ، 2
همانطورکه گفته شد این بیتها ساده ،روان و بی پیچش و در نهایت زیبا هستند .اما بغیر از فصاحت،
نشانهای از سبک فردی سعدی ندارند.در واقع در این حالت ،هنر سعدی آنست که هیچ کار اضافی بر
روی زبان انجام نمیدهد نه پیچشی در مضمون و پیش و پسی در کالم نه صنعتی و نه هیچ کار
دیگری .فقط شعر میگوید و همین ،رمز موفقیت اوست :اینکه شعر را به زبان عادی نزدیک میکند.
البته در اینجا پارادوکسی هم هست  :سعدی هیچ کاری انجام نمیدهد تا همه کار کرده باشد و بدین
ترتیب از طریق سادگی و طبیعی کردن زبان ،عالیترین نوع شعر را خلق میکند .از نمونههای دیگر
این روش میتوان به بیتهای زیر نیز اشاره کرد:
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سرررر آن نردارد امشرررب کره برآید آفتابی
بیا که نوبت صررلح اسررت و دوسررتی و عنایت
کسررری به عیب من از خویشرررتن نپردازد
برررآمررد برراد صررربررح و برروی نرروروز

چره خیرالهرا گذر کرد و گذر نکرد خوابی
(غزلیات ،ج ) 449 ،2
به شرررط آنکه نگوییم از آنچه رفت حکایت
(غزلیات ،ج) 449 ،2
کرره هرکرره مینگرم بررا تو عشرررق میبررازد
(غزلیات،ج) 472، 2
برره کررام دوسررررترران و بررخررت پرریررروز
(غزلیات،ج)264 ،2

و بسیاری بیتهای دیگر.
 -4حالت دوم یا بهتر بگویم شگرد و روش دوم آنست که شاعر ،کاری یا کارهایی روی زبان انجام
میدهد :ریزهکاریها ،ظرافتها و مینیاتورکاریهایی که به حالت اول اضافه میشوند و شعر را از سطح
عادی به سطح ادبی نزدیک میکنند .اینجا همان جایی است که خالقیتهای زبان سعدی بروز میکند
و آن دستکاریهای ظریف او روی زبان ساده مینشیند تا در نهایت سبک فردی و منحصر بفردش را
خلق کند.
مثالً در بیت زیر ،در کنار فصاحت و روانی معجزهگونه شعر ،چند چاشنی دیگر هم به بیت اضافهشده
مثالً پارادوکس (با توایم و با تو نهایم) ،تکرار (حلقه ،در) ،نوعی طرد و عکس (در حلقه ،حلقه بردر)،
ایهام (حلقه اول بمعنای دایره و جمع و سپس بمعنای فلز مدور روی در ) ،تناسب (حلقه با در) و ...
که آن را هنریتر و در یک کالم «سعدی وار» کرده است:
در حلقررهایم بررا تو و چون حلقرره بر دریم
مررا بررا توایم و بررا تو نررهایم اینررت بوالعجررب
(غزلیات،ج )622 ، 4
در ادامه این مقاله ،تالش ما بر اینست تا این مختصات را که همچون چاشنی به بیتهای فصیح و روان
او اضافه میشوند تا سبک فردیش را خلق کنند یکییکی شناسایی کرده ،طرح نماییم تا بدین ترتیب
بتوانیم تصویری کلی از چگونگی شکلگیری سبک شخصی سعدی ارائه نماییم .اما پیش از طرح
مختصات یاد شده ،یادآوری چند نکته بایسته مینماید :
 .2مختصات سبک شخصی سعدی بسیار بیشتر از اینهایی است که مطرح میشود .ما با در نظر
گرفتن صفحات محدود مقاله فقط به مهمترین آنها اشاره میکنیم
 .4این مختصات در سطح آثار منظوم سعدی پراکنده است و میتوان نمونههایی از آنها را در بوستان
یا گلستان هم مشاهده کرد اما در اینجا بیشتر ،غزلهای او را مالک قرار دادهایم.
 .4هر کدام از این مختصات بدلیل بسامد باالی آنها انتخاب شدهاند اما باز هم بدلیل محدودیت مقاله
از شواهد متعددی که در دست است فقط به یکی دو نمونه در هر بخش اشاره شده است .
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 .2با در نظر گرفتن نکته اول ،بسیاری از مختصات سبک فردی سعدی کنارگذاشته شده ،لذا امکان
اینکه موارد مطرح شده را بتوان بصورت دقیق و علمی دستهبندی کرد وجود نداشت  .با این حال
تا آنجاکه امکانپذیر بود تالش شد که موارد مطرح شده طبق نظم و چهار چوبی منطقی مطرح
گردند.
و اینک مهمترین مختصات سبک شخصی سعدی:
 .2ویژگیهای مرتبط با افعال
الف ) مثبت و منفی کردن یک فعل واحد
صررربر گر هسرررت و گر نیسرررت بباید کردن
آدمی را که طلب هسررت و توانایی نیسررت
(غزلیات  ،ج )682 ،4
هست و نیست یک فعل واحد هستند که بصورت مثبت و منفی بکار رفتهاند.
شررط عشرق اسرت بال دیدن و پای افشردن
بنررد بر پررای  ،توقف چرره کنررد گر نکنررد
(غزلیات ،ج 684 ،4
کند و نکند حالت مورد نظر را دارند.
بررفررت در هرمرره عررالم برره بیرردلی خبرم
نررفررت تررا ترو بررفرتی ،خیررالررت از نظرم
(غزلیات  ،ج )969 ،4
نرفت و برفت یک فعل واحد هستند که بصورت مثبت و منفی بکار رفتهاند .در بیت زیر هم نمونه
بسیار زیبایی از مختصه مورد نظر ما دیده میشود :
رفررترری و نرررفررترری از ضرررررمرریرررم
ای مرررونرررس روزگرررار سرررررعررردی
(غزلیات  ،ج )984 ،4
ب) تقابل افعال
در موارد متعددی میبینیم که شاعراز تقابل افعال بهره برده باین ترتیب که اگر از« رفتن» استفاده
کرده در مقابلش در همان بیت از «آمدن» هم یادی کرده است:
مرراه بیفتررد برره زیر گر تو برآیی برره بررام
سررررو در آیررد زپررای گر تو بجنبی زجررای
(غزلیات  ،ج ) 949 ،4
«بیفتد» و « برآیی » درتقابل باهم هستند.
دل نبسرررتم برره وفررای کس و در نگشرررادم
برره وفررای ترو کررز آنروز کرره دلبنررد منی
(غزلیات  ،ج )922 ،4
تقابل بین «نبستم» و « نگشادم» در نظر بوده .البته ما نیز متوجه این نکته بودهایم که دو فعل در
فضای درون شعردر تقابل با هم بکار نرفتهاند .اوج این مختصه را میتوان در بیتهای زیر مشاهده کرد:
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فرمرران برمررت جررانررا بنشرررینم و برخیزم
گفتی به غمم بنشررین یا از سررر جان برخیز
(غزلیات  ،ج )994 ،4
همانطورکه میبینیم شاعر دومرتبه از تقابل افعال استفاده کرده است.
پ) توالی افعال
در این شگرد ،چند فعل پشت سر هم و پیدرپی آورده میشوند :
بی خبر اسررت عاقل از لذت عیش بی هشرران
خرقرره بگیر و می بررده برراده بی رار و غم ببر
(غزلیات  ،ج )666 ،4
که قیامت است چندان سخن از دهان خندان
نفسرری بیا و بنشررین سررخنی بگو و بشررنو
(غزلیات  ،ج )662 ،4
فقر من و غنررای تو جور تو و احتمررال من
بررگررذری و نرنرگرری بررازنگر کرره بگررذرد
(غزلیات  ،ج )692 ،4
و این بیت که نمونه بسیار زیبایی از توالی فعلها در غزلهای سعدی است:
مرریررایرری و مرریررروم مررن از هرروش
رفررترری و نررمرریشررررروی فرررامرروش
(غزلیات  ،ج )284 ،4
-4استفاده خاص ضمایر
در غزلها و دیگر شعرهای سعدی ،عموماً جای ضمایر متصل عوض میشود .این نکته آنقدر در شعر
سعدی تکرار میشود که خواننده احساس میکند شاعر عمدی دراین نوع بکارگیری ضمایر داشته است.
بررسی شواهد این مختصه سبکی نشان میدهد که جابجایی ضمیرها از حالت ساده و عادی شروع
میشود و تا جابجاییهای عجیب و دورازذهن پیش میرود .مثالً در بیت زیر ،ضمیر متصل «م» آنقدر
از جای اصلی خود دور شده که حتی باعث اشتباه در فهم معنی میشود :
تررا تررو دسررررتررم برره خررون نرریرراالیرری
مررن ز دسررررت تررو خررویشرررتن بکشرررم
(غزلیات  ،ج )729 ،4
درواقع ترتیب مصراع دوم چنین بوده :تا تو دست به خونم نیاالیی
کرره نربرراشرررنررد رفیقرران حسرررود انبررازم
آرزو مریرکنرردم در همرره عررالم صررریرردی
(غزلیات  ،ج )986 ،4
دیده بردوختی از خلق جهان چون بازم
چون کبوتر بگرفتیم به دام سر زلف
چو نروم که بی خودم شوق همی برد کشان
چند نصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو
(غزلیات  ،ج )667 ،4
«بی خودم» بجای «به خود مرا« بکار رفته است.
-4هنرنمایی با اسامی اعضای بدن
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در این تکنیک ،شاعر با بکارگیری اسامی اعضای بدن آدمی بصورتهای گوناگون مثل تناسب یا ایهام
یا تضاد یا صورتهای دیگر ،از این اعضا برای خلق سبک فردی خود بهره میبرد هرچند بعضی سبک
شناسان معتقدند که « حافظ استاد بیهمتای تناسب است» (شمیسا )272 :2474 :اما انصافاً در
بکارگیری اسامی اعضای بدن و همنشین کردن آنها در شعر ،سعدی آیتی است و کارهایی دارد
کارستان .به بعضی از نمونههای این مختصه سبکی اشاره میکنیم :
بدار ای دوسرت دست از من که طاقت رفت و پایابم
من اندر خود نمییابم که روی از دوسررت برتابم
(غزلیات  ،ج )944 ،4

روی ،بر (در برتابم ) ،دست و پای (در پایاب ) در اصل اسامی اعضای بدن هستند که باهم در یک جا
جمع شدهاند .ضمن اینکه شاعر از واژه «بر» در کاربرد ایهامی نیز استفاده کرده است.
نهاده بر سرر و خاری شرکسرته در پای است
زدسررت عشررق تو هرجا که میروم ،دسررتی
(غزلیات  ،ج ) 64 ،4
دست ،بر ( به صورت ایهام ) و سر و پای تناسب دارند.
این مختصه بنظر من یکی از پرکاربردترین ویژگیهای سبک فردی سعدی است که «از طریق آن
گاهی ایجاد تشخیص میکند»(غالمرضایی  ) 449 :2477 :و گاه نیز هنرورزی کرده و ایهامهای ظریفی
نیز چاشنی کار خود میکند .در بیت زیر عالوه بر تناسب سازی ،میتوان چاشنی ایهام را با استفاده از
اسامی اعضای بدن مشاهده کرد:
مینداند که گرم سرررر برود دسرررت نشرررویم
دوش میگفرت که سرررعدی غم ماهیچ ندارد
(غزلیات  ،ج )628 ،4
واژه دوش در ارتباط با طر و دست ،ایهام تناسب پیدا کرده است.
 -2بازی با حروف اضافه
این حالت یکی از بارزترین و پرکاربردترین روشهای سعدی برای ایجاد یک سبک و در نهایت یک
زبان شخصی است .در اینجا شاعر از تمامی امکانات معنایی یک حرف اضافه بهره میبرد تا زبانی نو
خلق کند .در مثال زیر :
گفتی کزین جهران بره جهان دگر شررردم
از در درآمرردی و من از خود برره در شررردم
(غزلیات ،جلد ) 929 ،4
این مختصه بصورت بسیار برجسته بکار گرفته شده .واژه محوری« در» در این بیت و مشخصاً در
مصراع اول ،سه بار بکار گرفته شده «:در» بمعنای درِ خانه« ،در» برای پیشوند فعل و «در» باز هم
بعنوان پیشوند فعل .در این حالت واژه محوری ،یکبار بعنوان حرفاضافه استفاده میشود و سپس در
کاربردهای دیگر در بیت حضور مییابد .مثال دیگر ،این شگرد را بیشتر نمایان میکند:
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در حرلقررهایم بررا تو و چون حلقرره بردریم
مررا بررا توایم و بررا تو نررهایم اینررت بوالعجررب
(غزلیات  ،ج )422 ،4
«در » اول بجای حرف اضافه و عنصر متمم ساز و «در » دوم بمعنای درِ خانه است.
کره گر بره پای درآیم به در برند به دوشرررم
منِ رمیرده دل آن بره کره در سرررماع نیایم
(غزلیات  ،ج )996 ،4
مجدداً شاعر سه بار از واژه «در» استفاده کرده :بار اول بصورت حرفاضافه ،بار دوم برای پیشوند فعل
و بار سوم در یک حالت دوپهلو و ایهامی .باین ترتیب که « به در بردن» بصورت فعل پیشوندی باشد
یا به سمت در بردن.
 -9استفاده از واژهها بصورت دوتایی
یک واژه در سرتاسر یک بیت ،دو بار تکرار میشود:
و گر هزار مالمرت رسرررد بره جان و سررررم
به جان و سررر که نگردانم از وصررال تو روی
(غزلیات  ،ج )966 ،4
در بیت مذکور واژۀ «جان و سر» را تکرار کرده و در مثال زیر واژه «سر و گریبان »را :
هر لحظره از بیداد او سرررر در گریبان میبرم
تا سرررربرآورد از گریبان آن نگار سرررنگدل
(غزلیات ،جلد ) 977 ،4
و نیز این نمونه دیگر با تکرار کلمه «بصر»:
قیمررت خرراک تو من دانم کرراهررل بصررررم
بصرررر روشرررنم از سررررمه خاک در تسرررت
(غزلیات  ،ج )964 ،4
البته باید یادآوری شود که در این حالت یا حالتهای شبیه این (مثل تکرار سه باره واژهها که بعداً به
آن اشاره میشود) تالش سعدی بر آنست که تغییر کوچکی در معنای واژههای تکراری هم داده شود
کما اینکه در همین مثال اخیر ،بصر اول بمعنای چشم و دوم در ترکیب اهل بصر بودن در معنای
صاحب بینش و بصیرت بودن است.
 -6تکرار سه باره واژهها
به چشررم عشررق و ارادت نظر به هیچ نکردم
به چشرررمهای تو دانم که تا ز چشرررم برفتی
(غزلیات  ،ج )928 ،4
واژه چشم را سه بار تکرار کرده است.
دشررمن شرروند و سررر برود هم برآن سررریم
مرا را سرررریسرررت با تو که گر خلق روزگار
(غزلیات  ،ج )622 ،4
این تکرار سه باره واژهها گاه از محدوده اسمها و فعلها فراتر رفته به تکرار حرف هم میرسد:
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گویی کزین جهرران برره جهرران دیگر شررردم
از درآمرردی و من از خود برره در شرررردم
(غزلیات  ،ج )929 ،4
واژه «در» هم در کاربرد اسمی استفاده شده هم در کاربرد حذف اضافه .
 -7حذف حرفاضافه
گاهی سعدی برای ایجاد یک سبک شخصی از امکان حذف حرفاضافه بهره میبرد .در این حالت،
تعیین حذف شده به عهده شنونده و خواننده خواهد بود .در مثال زیر ،حرفاضافه «در » در قسمت
«هر که عالم» حذف شده یعنی هر که در عالم است:
کررردیررم و صرررربرروری از تررو نررترروان
صررربرر از هرمرره چریرز و هررر کرره عررالم
(غزلیات  ،جلد ) 696 :4
و نیز
دنیرا زیر پای نه دسرررت به آخرت فشررران
رقص حالل برایردت سرررنرت اهرل معرفت
(غزلیات  ،جلد )666 ،4
حرفاضافه «به» از مصراع اول حذف شده :به سنت اهل معرفت و نیز :
گویی از مهر تو براهر که جهانم کین اسرررت
جز برره دیرردار تو م دیررده نمیبرراشررررد برراز
(غزلیات  ،ج )292 ،4
«با هر که جهانم» بجای «با هر که در جهان است» بکار رفته.
 -8استفاده از حالت استثنای منقطع
« این اصطالح در اصل مربوط به بحث نحو در عربی است و مثال معروف آن چنین است :جاء القوم
اال حماراً همه آمدند به جز االغ » (محمدی)977 : 2488 :
در این شگرد کسی یا چیزی را از حکمی مستثنی میکنند بدون آنکه بین آنها شباهتی یا سنخیتی
باشد .در مثال فوق میتوان گفت همه آمدند به جز پرویز چرا که بین همه و پرویز سنخیتی هست
ولی بین همه و االغ سنخیتی وجود ندارد (همان :ص )277
سعدی به این هنر توجه خاصی دارد و بصورتهای مختلف آن را در اشعار خود استفاده کرده است.
این کثرت استفاده ،نشاندهنده توجه خاص شاعربه این شگرد است .ازجمله:
به غیر شرررمع و همین سررراعتش زبان ببرم
سررخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیسررت
(غزلیات،ج)967 ، 4
هیچ بیگانهای نیست به جز شمع .همانطورکه معلوم است شمع را مستثنی کرده در حالیکه شمع و
بیگانه از یک جنس نیستند .و نیز این مثال دیگر:
نرربرریررنررد مررگررر قررامررت مررهرروشرررران
کرس از فرترنرره در پ رارس دیگر نشرررران
(بوستان )274:
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در اینجا نیز قامت مهوشان را نوعی فتنه محسوب کرده است .در دو بیت بعدی عیناً ساختار استثنای
منقطع نیست و به گمان من از این شگرد با نوعی نوآوری استفاده شده است:
بیم اسرررت که برخیزد از حسرررن تو غوغایی
در پارس که تا بودهسررت از ولوله آسررودست
(غزلیات  ،ج )728 ،4
حرف استثنای «اال» را بکار نبرده .اما معلوم است که غوغای معشوق و غوغای مغول را یکی فرض
کرده است.
شرررمع میبینم که اشرررکش میرود بر روی زرد
هیچکس را برمن از یاران مجلس دل نسرروخت
(غزلیات  ،ج )449 ،4
در این بیت نیز شمع با یاران همنشین شاعر از یک سنخ دانسته شدهاند
 -9عکس مضمون
شاید اسم عجیبی باشد ،عجالتاً چیز دیگری به نظرم نرسید اما این شگردی است که سعدی به آن
توجه دارد بهتر است با یک مثال این مختصه معنایی را توضیح دهیم:
مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی
چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید
(غزلیات  ،ج )744 ،4
بحث از آنست که بلبل با مشاهده گل بر سر ذوق میاید و شروع به خواندن میکند پس علیالقاعده
عاشق نیز باید با دیدن معشوق بر سر ذوق آمده به گفتار و عرض نیاز درآید در حالیکه عکس این
مضمون ،میبینیم که در مصراع دوم ،عاشق با دیدن زیبایی معشوق خاموش میشود و از تکلم میافتد.
مثال دیگر در این باب بیت زیر است :
تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی
برره زیورهررا بیرراراینررد وقتی خوب رویرران را
(غزلیات  ،ج )744 ،4
خوبرویان را به زیور میارایند پس تو هم که خوبرو هستی باید بزیور آراسته شوی ولی میبینیم که
اینطور نیست و معشوق ،خود آراینده زیورهاست.
 -24تالش برای ایجاد موسیقی درونی
در این حالت ،شاعر با استفاده از قافیههای درونی سعی میکند که موسیقی درونی و در نتیجه هارمونی
بیت را باال ببرد تا برجنبه زیبایی شناسانه لفظ بیفزاید و بیت را به یادماندنیتر کند.
ای سرررخررت کرمرران سرررسررررت پیمرران
دیرردی کرره وفررا برره سرررررر نرربررردی
(غزلیات  ،ج )696 ، 4
هماهنگی سخت کمان و سست پیمان مد نظر است.
خررالف پررارسرررررایرران و خررطرریرربرران
من این رنرردان و مسرررترران دوسررررت دارم
(غزلیات  ،ج )699 ، 4
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در اینجا با هماهنگ کردن چهار واژه رندان ،مستان ،پارسایان و خطیبان بر موسیقی درونی شعر
افزوده است.
زمعر بردان و مسرررتان و معاشرررران و رندان
سررررکوی مراهرویران همه روز فتنه باشرررد
(غزلیات  ،ج )662 ، 4
تمام مصراع دوم با واژههای هماهنگ با هم ساخته شده تا موسیقی درون شعر باالتر برود.
 -22شگرد تلفیق
در کنار استفاده از مختصات مخصوص به خود که منجر به ایجاد سبک شخصی میشود ،گاه سعدی
چند مختصه را با یکدیگر ترکیب کرده و باین ترتیب ضمن ساختن بیت خود ،مختصهای بنام تلفیق
را هم خلق میکند .در شعرهای فراوانی میتوان تلفیق چند مختصه مشخص را مشاهده کرد اما بعنوان
نمونه به دو مورد اشاره میکنیم.
هر لحظره از بیداد او سرررر در گریبان میبرم
ترا سرررر برآورد ازگریبان آن نگار سرررنگدل
(غزلیات  ،ج )977 ، 4
اسامی اعضای بدن ،الفاظ جفتی ،تناسب ،تقابل ( سربرآوردن  ،سردرگریبان بردن ) و  ...همراه با هم
و در یک بیت استفاده شدهاند.
در حرلقررهایم بررا تو و چون حلقرره بردریم
مررا بررا توایم و بررا تو نررهایم اینررت بوالعجررب
(غزلیات  ،ج )622 ، 4
دراین بیت هم استفاده همزمان از چند مختصه مثل پارادوکس ،جناس ،بازی با حرف اضافه ،الفاظ
جفتی و  ...مختصه تلفیق را ایجاد کردهاند.
نتیجه :
سعد ی دارای یک زبان منحصربفرد و یک سبک شخصی است .او برای ساختن این سبک و زبان
شخصی به دستکاری در زبان فصیح پرداخته و با اضافه کردن عناصری به این زبان بی پیرایه ،سبک
فردی خود را ساخته است .ظرافتها و مینیاتورکاریهای سعدی گاهی در ارتباط با استفاده از افعال
است گاه در استفاده خاص او از ضمایر .گاهی با حروف اضافه بازی میکند و گاه با واژهها .گاهی نیز
در مضمونهای رایج ،دستی میبرد و شیوه بیان آنها را تغییر میدهد و در نهایت گاهی همه این موارد
را باهم دریک بیت بکار میگیرد تا سبک شخصی خود را خلق کند.
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